
 

 

 
Nr postępowania: ZP/PN/01/21 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ 
 
 
..................Dnia............................ 

      
 

InnoBaltica Sp. z o. o. 
ul. Równa 19/21 
80-067 Gdańsk  
    
  

OFERTA 
na 

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zasilających i punktów końcowych tych instalacji na 
obiektach kolejowych 

I. Dane dotyczące Wykonawcy: 
Pełna nazwa Wykonawcy: …………………..............................................................................................  
Adres siedziby: ......................................................................................................................................... 
NIP:………………………………………......................REGON…………………….............………………... 
Tel.................................................................KRS …………………………………………….. 
Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………. 
 
II. Cena oferty: 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia za 
cenę ryczałtową: 
 
Cena całkowita brutto…………………………………………………………….zł 
 
W tym stawka VAT ……….. % (………………………….zł) 
 
Wartość netto …………………………………………….. zł 

 
Na cenę ofertową całkowitą zamówienia składają się: wartość A oraz dwudziestokrotność najwyższej 
wartości spośród B.1, B.2, B.3, B.4, B.5. Wzór na obliczenie całkowitej wartości brutto zamówienia: 
 

𝑐𝑎ł𝑜ść = 𝐴 + 20 ∗ 𝐵. 𝑋 
 
Gdzie: 
A, to wartość zamówienia podstawowego 
B.X, to wartość najwyższa spośród wartości zaproponowanych w ramach kryterium B, oferowanego 
jako opcje 
 

Kryterium Subkryterium 
Pozycja z 

Formularza 
Wartość netto VAT Wartość brutto 

A A A.1.1       

B 

B.1 B.1.1       

B.2 B.2.1       

B.3 B.3.1       



 

 

B.4 B.4.1       

B.5 B.5.1       

 
 
 

III. Podwykonawca: 
Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (o ile są znane): 
Zakres wykonywanych prac oraz nazwy firm i adresy podwykonawców:  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 
IV. Ponadto oświadczam(y), że: 
1. Jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem:        TAK         NIE       – odpowiednie zakreślić. 
2. Pochodzę z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej     TAK   NIE – odpowiednie zakreślić 
3. Pochodzę z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: TAK    NIE – odpowiednie 

zakreślić 
4. Wybór oferty prowadzi/nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

1) Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego: ……………………..………………………………………………………… 

2) Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: ……………..…………………………………… 
3) Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie …………… 
5. Zapoznałem się ze wszystkimi warunkami określonymi w SWZ oraz we Wzorze umowy, oraz że 

akceptuje je w całości.  
6. Uważam się za związanego ofertą przez 30 dni tj. do dnia określonego w pkt.XI.1 SWZ 
7. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w brzmieniu zgodnym ze 
Wzorem zawartym w SIWZ, w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym. 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych 

niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 
wykreślenie lub wskazanie „nie dotyczy”). 

 
 
 
 
 

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. 

  



 

 

Załącznik nr 3 do SWZ 
Nr postępowania: ZP/PN/01/21 
 
OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

 
 
 
………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu wykonawcy / 
 podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca /  
 wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia)  
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

I PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (zwane dalej: ustawa Pzp),  

 
  
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zaprojektowanie  
i wykonanie instalacji zasilających i punktów końcowych tych instalacji na obiektach kolejowych, 
oświadczam co następuje:  

1. Oświadczam/y, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w  SWZ. 
2. Oświadczam/y, że podlegam/ nie podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108  

ust 1 ustawy Pzp. 

3. Oświadczam/y, że zachodzą/ nie zachodzą* w stosunku do mnie podstawy wykluczenia  
z postępowania na podstawie art. ………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 
wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5). Jednocześnie oświadczam, że w 
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 
naprawcze:  

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………. 

* niepotrzebne skreślić 

 

UWAGA: 

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia niniejszego 

oświadczenia dotyczy każdego z wykonawców.  

2) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wymóg złożenia 

niniejszego oświadczenia dotyczy również podmiotu udostępniającego zasoby.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

4.  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA  

Z POSTĘPOWANIA PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**  

 

Oświadczam/y, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  
 
 ……………………………………………………………………..….……………………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

nie podlegaj/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy 
Pzp 

 
 
 
** - oświadczenie z pkt 5 składa wyłącznie  wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  

-  podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca wykreśla oświadczenie z pkt 5 lub pozostawia bez wypełnienia. 

5. Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 
 
 

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nr postępowania: ZP/PN/01/21                                                                         Załącznik nr 5 do SWZ                                                               

 

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE 

 

 

……………………………………… 
            (pełna nazwa/firma, adres) 

 
 

     
 
 
 

 
Wykaz robót budowlanych 

 
Wykonanych, w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
 
 

Lp. 
Przedmiot roboty 

budowlanej 
Wartość netto (PLN) 

Nazwa i adres 
odbiorcy 

Data wykonania  
 

  
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 

   

UWAGA: Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane powyżej roboty 
budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

 

 

 

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. 

 

 

 

 
 
 
              



 

 

 
Nr postępowania: ZP/PN/01/21                                                                         Załącznik nr 6 do SWZ 
                                                              

 
OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

 

 
……………………………………… 
            (pełna nazwa/firma, adres) 

 
 
 
 
 
 

(Przykład)  
zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zaprojektowanie i wykonanie instalacji 
zasilających i punktów końcowych tych instalacji na obiektach kolejowych 
 

Działając w imieniu ………………………. zobowiązuje się do oddania do dyspozycji dla 
Wykonawcy .…………………………. biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu swoich 
zasobów zgodnie z treścią art. 118 ustawy Pzp, w następującym zakresie: 
……………………………………………….…………………………………… 
 
Jednocześnie wskazuje, iż: 
1. Zakres w/w zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ………..………………….. 
2. Sposób wykorzystania w/w zasobów będzie następujący: ………….…………………………………… 
3. Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie 

następujący:…………………………………………………………………………………………..……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nr postępowania: ZP/PN/01/21                                                                         Załącznik nr 7 do SWZ                                                               

 

OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

……………………………………… 
            (pełna nazwa/firma, adres) 

 

 
    

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA – na kryterium oceny ofert 
 

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zasilających 
i punktów końcowych tych instalacji na obiektach kolejowych 

 
I. Zespół wdrożeniowy, jego skład, organizacja oraz zaangażowanie po stronie Wykonawcy  

 
Lp. Rola Imię i 

nazwisko* 
Kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenie, uprawnienia,  
zgodnie z warunkiem określonym w 
SWZ rozdz. XXI ust. 1 pkt 3) lit.b) 

Zakres 
wykonywanych 
czynności 
(jeżeli dotyczy) 

doświadczenie 
na danym 

stanowisku / w 
danym obszarze 

 
- podane w 
miesiącach 

1.  
Kierownik 
kontraktu 

 doświadczenie:………………………. 
posiadany certyfikat:………………… 
 

 
 

2.  
Kierownik robót 
budowlanych 

 doświadczenie:………………………… 
posiadane uprawnienia:………………. 

 
 

3.  Projektant I 

 doświadczenie:…………………………. 
posiadane 
uprawnienia………………... 
 

 

 

4.  Projektant II 

 doświadczenie:…………………………. 
posiadane 
uprawnienia………………... 
 

 

 

 
Zespół 
instalatorów I 

 
 

5.  Instalator 1  doświadczenie…………………………   

6.  Instalator 2  doświadczenie…………………………   

7.  Instalator 3  doświadczenie…………………………   

 
Zespół 
instalatorów II 

 
 

8.  Instalator 1  doświadczenie…………………………   

9.  Instalator 2  doświadczenie…………………………   

10.  Instalator 3  doświadczenie…………………………   

 
Zespół 
instalatorów III 

 
 

11.  Instalator 1  doświadczenie…………………………   

12.  Instalator 2  doświadczenie…………………………   

13.  Instalator 3  doświadczenie…………………………   

 
 

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. 

 



 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                           Załącznik nr 11 do SWZ 

 
OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

 
 

Wykonawca: 
 
 
……………………………………… 
            (pełna nazwa/firma, adres) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA* 

 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zaprojektowanie  

i wykonanie instalacji zasilających i punktów końcowych tych instalacji na obiektach kolejowych, 

oświadczam, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy: 

 

Lp. Nazwa Wykonawcy Zakres usług 

1   

2   

3   

…   

 
* składają wyłącznie Wykonawcy WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
 
 
 
 
 

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 



 

 

 
Nr postępowania: ZP/PN/01/21                                                                         Załącznik nr 12 do SWZ  
              Załącznik nr 3 do umowy                                                              
OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE 
 
 

……………………………………… 
            (pełna nazwa/firma, adres) 

 
 
 

    
WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA – warunki udziału w 

postępowaniu 
 

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zasilających 
i punktów końcowych tych instalacji na obiektach kolejowych 

 
Zespół wdrożeniowy, jego skład, organizacja oraz zaangażowanie po stronie Wykonawcy  

 
Lp. Rola Imię  

i nazwisko 
Kwalifikacje zawodowe, 

doświadczenie, uprawnienia, 
zgodnie z warunkiem określonym w 

SWZ rozdz. XXI ust. 1 pkt 3) lit.b) 

Zakres 
wykonywanych 
czynności 
(jeżeli dotyczy) 

Informacja  
o podstawie 
dysponowania tymi 
osobami 

1.  
Kierownik 
kontraktu 

 doświadczenie:………………………. 
posiadany certyfikat:………………… 
 

 
 

2.  
Kierownik robót 
budowlanych 

 doświadczenie:………………………… 
posiadane uprawnienia:………………. 
 

 
 

3.  Projektant I 

 doświadczenie:…………………………. 
posiadane 
uprawnienia………………... 
 

 

 

4.  Projektant II 
 doświadczenie:…………………………. 

posiadane 
uprawnienia:……………….. 

 
 

 
Zespół 
instalatorów I 

 
 

5.  Instalator 1  doświadczenie…………………………   

6.  Instalator 2  doświadczenie…………………………   

7.  Instalator 3  doświadczenie…………………………   

 
Zespół 
instalatorów II 

 
 

8.  Instalator 1  doświadczenie…………………………   

9.  Instalator 2  doświadczenie…………………………   

10.  Instalator 3  doświadczenie…………………………   

 
Zespół 
instalatorów III 

 
 

11.  Instalator 1  doświadczenie…………………………   

12.  Instalator 2  doświadczenie…………………………   

13.  Instalator 3  doświadczenie…………………………   

 
 

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. 

 



 

 

Nr postępowania: ZP/PN/01/21                                                                         Załącznik nr 13 do SWZ  

                                                                 
OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE 
 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu wykonawcy /  
podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca / 
wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/  
podwykonawcy) 
 
 
 

Oświadczenie o aktualności informacji 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY * 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA* 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*  

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBĘDACEGO PODMIOTEM UDOSTEPNIAJACYMI 

ZASOBY* 

 (*NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ) 

 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zaprojektowanie 
i wykonanie instalacji zasilających i punktów końcowych tych instalacji na obiektach kolejowych 
oświadczamy, iż informacje zawarte w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 
 w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1), 2), 4), 5) 
 i 6) ustawy Pzp  - są aktualne 
 
 
 
 
 

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. 

 


